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ĪSS PAMATOJUMS 

Ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā investīciju apmērs Eiropas Savienībā kopš 

2007. gada, kad tas bija sasniedzis savu augstāko punktu, ir nokrities par 15 %. Tā rezultātā ir 

traucēta ekonomikas atveseļošanās, darba vietu radīšana, ilgtermiņa izaugsme un 

konkurētspēja. Investīciju trūkums rada papildu risku, ka netiks sasniegti stratēģijā 

„Eiropa 2020” noteiktie mērķi, it īpaši plaši izziņotais mērķis līdz 2020. gadam panākt 75 % 

nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 26 līdz 64 gadiem. 2014. gada trešajā ceturksnī 

bezdarba līmenis ES-28 joprojām bija 9,7 %. Turklāt pārāk daudz Eiropas jauniešu tuvojas 

nabadzības slieksnim. Tomēr dalībvalstīm neizdodas efektīvi izmantot Eiropas fondus, it īpaši 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. 

Neraugoties uz kohēzijas politikas labvēlīgo ietekmi, pašreizējie centieni atbalstīt izaugsmi un 

veicināt nodarbinātību nav bijuši pietiekami sekmīgi. Ir steidzami nepieciešama jauna un 

papildinoša iniciatīva, kuras mērķis būtu izaugsme un darbvietu radīšana. Šajā sakarībā mums 

būtu atzinīgi jāuzņem priekšlikums izveidot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kas 

apvienojumā ar citiem instrumentiem var sniegt ātru ekonomisko stimulu. 

Tā kā empīriskie pierādījumi apliecina ciešu saikni starp bezdarbu un investīciju līmeni, 

varam cerēt, ka šis fonds, ja tas būs labi strukturēts un pārvaldīts, veicinās tik ļoti 

nepieciešamo vidēja termiņa un ilgtermiņa nodarbinātību. Sagaidāms, ka ar fonda palīdzību 

trīs gadu laikā tiks mobilizēti EUR 315 miljardi un ka tā rezultātā tiks radīti 1,3 miljoni 

papildu tiešo un netiešo darbvietu. Fonda potenciālā ietekme uz nodarbinātību būs atkarīga no 

daudziem faktoriem, it īpaši no tā iespējām atbalstīt projektus, kuriem ir darbvietu radīšanas 

potenciāls, no privātā kapitāla piesaistīšanas pakāpes, no fonda saderības ar citiem, jau 

pastāvošiem, instrumentiem, kā arī no tā, cik savlaicīgi tiks darīti pieejami līdzekļi, un no 

papildu pasākumiem darba tirgus jomā. 

Darbvietu radīšanas potenciāls 

No ESIF finansēto projektu galvenajam mērķim vajadzētu būt izaugsmes veicināšanai un 

piemērotu augstas kvalitātes darbvietu radīšanai. Tam vajadzētu būt galvenajam principam, 

pēc kura jāvadās visā attiecīgajā regulā. Lai novērtētu darbības rezultātus, būtu rūpīgi 

jāizvērtē ar fonda palīdzību radīto darbvietu skaits un kvalitāte, īpašu uzmanību pievēršot 

nodarbinātības nosacījumu ievērošanai no jauna radītajās darbvietās. Šis novērtējums arī būtu 

jāizmanto kā noderīgs instruments ESIF pārskatīšanas gadījumā. 

Lai nemazinātu darbvietu radīšanas potenciālu, dalībvalstīm būtu jāatbalsta aktīva darba 

tirgus politika nolūkā garantēt spēju pielāgot darbaspēka prasmes to nozaru vajadzībām, 

kurām ir augsts investīciju potenciāls. Šajā sakarībā liela nozīme ir valsts nodarbinātības 

dienestu un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla reformām. 

Atbalsts MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem 

Eiropas Savienībā dibinātie MVU ir 99 % no visiem ES uzņēmumiem, nodarbina vairāk nekā 

90 miljonus cilvēku un nesenais nodarbinātības neto pieaugums tajos ir 85 % no kopējā 

nesenā nodarbinātības neto pieauguma. Tādēļ tiem ir liels darbvietu radīšanas potenciāls, kas 

ir vēl vairāk jāpalielina. ESIF sekmīga darbība būs atkarīga no tā, cik lielā mērā privātais 
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sektors būs gatavs investēt, tāpēc ir pēc iespējas jāpalielina stimuli privātajam sektoram. ESIF 

būtu jāstrukturē tā, lai projekti netiktu finansēti jebkurā gadījumā. Tādēļ prioritāte būtu 

jāpiešķir projektiem ar salīdzinoši augsta riska profilu, kā arī tad, ja tie var kļūt ekonomiski 

dzīvotspējīgi, pateicoties ESIF finansējumam. 

Papildu finansējuma piesaistīšana 

Pēc fiskālās konsolidācijas, kas bija tik ļoti nepieciešama, Eiropas valstīm ir pienācis laiks 

investēt. Lai pēc iespējas palielinātu ESIF investēšanas un līdz ar to darbvietu radīšanas 

potenciālu, mums ir jārada stimuli dalībvalstīm finansiāli piedalīties šajā fondā. Tādēļ 

Komisijai nevajadzētu ņemt vērā dalībvalstu iemaksu ESIF, tostarp iespējamo līdzdalību 

investīciju platformās, kad tā noteiks fiskālo pielāgošanu kā preventīvu vai korektīvu 

Stabilitātes un izaugsmes pakta instrumentu. 

Saikne ar citiem, jau pastāvošiem, instrumentiem 

ESIF sekmīga darbība būs atkarīga arī no tā spējas līdzāspastāvēt pašreizējiem finanšu 

instrumentiem Eiropā, piemēram, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, un tos 

pastiprināt. Lai pēc iespējas palielinātu minēto finanšu instrumentu darbvietu radīšanas 

potenciālu, būtu jāparedz iespēja, no vienas puses, izmantot Eiropas struktūrfondus, lai 

sniegtu ieguldījumu ar ESIF saistīto projektu finansēšanā, un, no otras puses, izmantotu ESIF 

to projektu līdzfinansēšanai, kuri atbilst saskaņā ar Eiropas struktūrpolitiku īstenotās 

intervences kritērijiem. 

Papildu pasākumi 

Lai ESIF varētu sekmīgi darboties, Eiropas Komisija arī ierosinās un atbalstīs pasākumus 

nolūkā nodrošināt lielāku regulatīvo paredzamību un likvidēt šķēršļus investīcijām, padarot 

Eiropu tām pievilcīgāku. 

Turklāt investīciju projektu atlases metodes izvēlē būtu jāņem vērā dalībvalstu finanšu tirgu 

atšķirīgais attīstības līmenis un to stabilitāte, kas tieši ietekmēs dalībvalstu spēju izmantot 

ESIF līdzekļus. Tas nodrošinātu finanšu līdzekļu sadali Eiropas Savienībā, tostarp krīzes 

visvairāk skartajās valstīs. 

GROZĪJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir (1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
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novedusi pie investīciju apjoma 

pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 

to augstākā punkta 2007. gadā ir 

samazinājušās aptuveni par 15%. Savienība 

jo īpaši cieš no investīciju trūkuma sakarā 

ar tirgus nenoteiktību par tās ekonomikas 

nākotni un fiskālajiem ierobežojumiem 

dalībvalstīm. Šis investīciju trūkums 

palēnina ekonomisko atveseļošanos un 

negatīvi ietekmē darba vietu radīšanu, 

ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un 

konkurētspēju. 

novedusi pie investīciju līmeņa 

pazemināšanās Savienībā. Kopš 

2007. gada, kad investīcijas sasniedza 

augstāko līmeni, tās ir samazinājušās 

aptuveni par 15%. Savienība jo īpaši cieš 

no investīciju trūkuma sakarā ar tirgus 

nenoteiktību attiecībā uz ekonomikas 

nākotni, fiskālajiem ierobežojumiem 

dalībvalstīm un/vai reģioniem, 

neatmaksājamo parādu un strukturālajām 

problēmām. Šis investīciju trūkums 

palēnina ekonomisko atveseļošanos un 

negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu, 

ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas, 

konkurētspēju un labklājības sistēmas. 

 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) ESIF būtu jāpievērš īpaša uzmanība 

projektiem dalībvalstīs un reģionos, kuros 

joprojām visvairāk jūtama krīzes ietekme, 

cenšoties mazināt atšķirības, jo īpaši 

bezdarba un nodarbinātības līmeņa ziņā. 

Vajadzība radīt jaunu kvalitatīvu 

nodarbinātību pienācīgā līmenī būtu īpaši 

jārisina ar Eiropas investīciju stratēģijas 

palīdzību, kuras īstenošana ESIF būtu 

jāveicina. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai (2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
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lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Strukturālās reformas 

un fiskālā atbildība ir investīciju 

stimulēšanas nepieciešamie 

priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 

finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 

priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 

labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 

projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 

pieprasījumu un noved pie izaugsmes 

potenciāla ilgstoša pieauguma. 

lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Sociāli atbildīgas 

strukturālās reformas un fiskālā atbildība 

palīdz stimulēt stabilas investīcijas. Līdz 

ar atjaunotu impulsu investīciju 

finansēšanai šie priekšnoteikumi var 

palīdzēt izveidot pozitīvas mijiedarbības 

loku, kurā investīciju projekti atbalsta un 

rada ilgtermiņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
nodarbinātību, paaugstina pieprasījumu, 

noved pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 

pieauguma, kā arī ekonomiskās, sociālās 

un teritoriālās kohēzijas un sociālās 

iekļaušanas un rada pievienoto vērtību 

sabiedrībai. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Līdztekus mērķim radīt kvalitatīvas 

vidēja termiņa un ilgtermiņa darbvietas, 

kas atbilst dalībvalstu tiesību aktiem 

nodarbinātības jomā, būtu jāīsteno 

stratēģisko investīciju mērķis atbalstīt 

ilgtspējīgu izaugsmi. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Valsts līmenī būtu jāveic plašs 

ekonomikas un sociālo reformu kopums, 

lai nodrošinātu būtiskus ekonomiskos un 

sociālos labumus. Ar šādu reformu 

palīdzību būtu jācenšas, piemēram, 

nodrošināt pilnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi 

kvalitatīvām izglītības un apmācības 

sistēmām, labām bērnu aprūpes iestādēm 
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un pienācīgi finansētām veselības aprūpes 

sistēmām, kā arī sieviešu un vīriešu 

vienlīdzīgu līdzdalību darba tirgū un 

godīgas un efektīvas nodokļu politikas 

sistēmu izstrādi, kuras veiksmīgi novērš 

krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu 

nemaksāšanu un nodokļu apiešanu. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

2.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2c) Lai maksimāli palielinātu EFSI 

ietekmi uz nodarbinātību, dalībvalstīm 

būtu jāturpina īstenot sociāli atbildīgas 

strukturālās reformas un citas iniciatīvas, 

piemēram, apmācības programmas un 

aktīva darba tirgus politika, jāatbalsta 

apstākļi kvalitatīvu un ilgtspējīgu 

darbvietu radīšanai un jāinvestē 

konkrētas problēmas risinašanai 

paredzētos sociālās politikas virzienos 

saskaņā ar 2013. gada sociālo investīciju 

pasākumu kopumu. Turklāt dalībvalstīm 

būtu jāsāk veikt papildu darbības, 

piemēram, īstenot apmācību programmas, 

kas īpaši izstrādātas, lai darbinieku 

prasmes pielāgotu to nozaru vajadzībām, 

kuras saņem atbalstu no ESIF, sniegt 

īpaši pielāgotus uzņēmējdarbības 

pakalpojumu uzņēmumiem nolūkā tos 

sagatavot darbības paplašināšanai un 

darbvietu radīšanai, kā arī atbalstīt 

jaunizveidotus uzņēmumus un 

pašnodarbinātas personas.  

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 

Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 

izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 

noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 

izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 

iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 

banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 

uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 

daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 2013. 

gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 

rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 

Savienības investīciju vajadzības un ka 

tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 

efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 

projektu finansēšanai. 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 

Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 

izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 

noteiktas stratēģijā „Eiropa 2020”, ar ko 

ieviesa pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei, diemžēl daudzās 

dalībvalstīs nepanākot pietiekamu ietekmi 

uz nodarbinātības un nabadzības līmeni. 

Eiropas Investīciju banka (turpmāk „EIB”) 

arī ir nostiprinājusi savu lomu investīciju 

rosināšanā un veicināšanā Savienībā, un 

daļēji tas ir veikts, 2013. gada janvārī 

palielinot kapitālu. Tādēļ ir nepieciešama 

turpmāka un papildinoša rīcība, lai 

nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 

vajadzības pēc investīcijām un ka tirgū 

pieejamā likviditāte tiek izmantota efektīvi 

un novirzīta dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu 

investīciju projektu finansēšanai, 

pastiprinātu uzmanību pievēršot to 

potenciālam veicināt izaugsmi un radīt 

kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbvietas un 

labumam, ko tie sniedz sabiedrībai 

kopumā. 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 

lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 

publiskajām un privātajām investīcijām. 

Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 

investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi Savienībā. 

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 

lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 

publiskajām un privātajām investīcijām. 

Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 

investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi Savienībā. Bez 

uzlabojumiem investīciju vidē ESIF būs 

grūti sasniegt savu mērķi. Šajā sakarībā ir 

nepieciešama patiesa apņemšanās 

turpināt Savienības iekšējā tirgus 
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konsolidāciju ar uzsvaru uz digitālo 

vienoto tirgu. ESIF būtu jāsāk darboties, 

cik vien drīz iespējams, lai jau 2015. gadā 

varētu aktivizēt investīcijas. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 

normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 

investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst 

no šī papildu darba. 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

mazinot birokrātiju, nostiprinot vienoto 

tirgu, uzturot darba tirgu elastīgumu, 

nodrošinot to, ka darbaspēka izmaksas, 

tostarp darba samaksa, atbilst ražīgumam, 

veicinot tās sociālās aizsardzības sistēmas, 

kas darbu padara pievilcīgu, 

pārstrukturējot bankas, paaugstinot valsts 

pārvaldes un nodokļu sistēmu efektivitāti 
un uzlabojot regulatīvo paredzamību. Šim 

papildu darbam būtu pozitīvi jāietekmē 

gan ESIF darbs, gan investīcijas Eiropā 

kopumā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 

investīciju Savienībā īstenošanu un 

nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 

Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 

finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 

un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 

attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 

piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

atrisināt grūtības, kas saistītas ar 

produktīvu investīciju finansēšanu un 

īstenošanu Savienībā, un uzlabot un 

vienkāršot piekļuvi finansējumam, lai 

veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi un 

kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 

radīšanu. Paredzēts, ka labums no 

atvieglotas finansējuma pieejamības jo 
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sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 

darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 

pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 

būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 

sociālā un teritoriālā kohēzija. 

īpaši būtu jāgūst maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, kas ir 99 % no visiem 

Savienības uzņēmumiem, nodarbina 

vairāk nekā 90 miljonus cilvēku un pēdējā 

laikā ir radījuši vairāk nekā 80 % no 

visām jaunajām darbvietām Savienībā. 

Labums no šādas atvieglotas finansējuma 

pieejamības būtu jāgūst arī vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumiem, kas ir 

uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 

3000, kā arī sociālajiem un 

mikrouzņēmumiem. Eiropas pašreizējo 

investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 

jāstiprina Savienības ekonomiskā, sociālā 

un teritoriālā kohēzija. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

politikas mērķiem. 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu sociālekonomisko 

pievienoto vērtību un kvalitatīvu un 

ilgtspējīgu darbvietu radīšanas potenciālu, 

kuras palīdz sasniegt Savienības politikas 

mērķus, jo īpaši stratēģijas „Eiropa 2020” 

mērķus kohēzijas politikas, 

nodarbinātības, izglītības un nabadzības 

mazināšanas jomā. 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām Savienībā nepieciešama 

(12) Daudziem mikrouzņēmumiem, 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 

vidējas kapitalizācijas sabiedrībām 
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palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 

jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 

saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 

jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 

kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 

Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 

netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 

garantijas kredītu augstas kvalitātes 

vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 

sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus. 

Savienībā nepieciešama palīdzība, lai 

piesaistītu tirgus finansējumu, jo īpaši 

attiecībā uz investīcijām, kas saistītas ar 

lielāku riska pakāpi. ESIF būtu jāpalīdz 

šiem uzņēmumiem pārvarēt kapitāla 

trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas Investīciju 

fondam (turpmāk „EIF”) veikt tiešu un 

netiešu pašu kapitāla iepludināšanu, sniegt 

garantijas kredītu augstas kvalitātes 

vērtspapīrošanai un nodrošināt piekļuvi 

citiem produktiem saskaņā ar ESIF mērķu 

īstenošanu. Ir svarīgi, lai ESIF ņemtu 

vērā īpašos investīciju nosacījumus valstīs 

ar mazāk attīstītiem finanšu tirgiem. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 

Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 

pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 

tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 

iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 

sniegšanas mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 

Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 

pieredzi šādās darbībās. 

(13) ESIF būtu jāizveido EIB ietvaros, lai 

gūtu labumu no tās pieredzes un 

sasniegumiem un lai tā operācijām pēc 

iespējas ātrāk būtu pozitīva ietekme. ESIF 

darbs pie finansējuma sniegšanas mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, 

mikrouzņēmumiem un vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām būtu jāvirza 

caur EIF, lai izmantotu tā pieredzi šādās 

darbībās. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 

vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, 

kuri sniedz augstu sabiedrisko un 

ekonomisko vērtību un kuriem ir tieša 



 

PE549.263v02-00 12/36 AD\1055863LV.doc 

LV 

projektiem, kas veicina darba vietu 

radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 

konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 

klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 

kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 

garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu 

klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 

investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 

būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 

katalizatoru privātajam finansējumam, 

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 

publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 

konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 

izlietojums. 

ietekme uz reālo ekonomiku. ESIF jo īpaši 

būtu jāpievēršas projektiem, kas atbalsta 

kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 

radīšanu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 

ilgtermiņa izaugsmi, konkurētspēju, kā arī 

pētniecību un inovāciju un prasmju 

pilnveidošanu. ESIF būtu jānodrošina 

plašs finanšu produktu klāsts, tostarp pašu 

kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 

garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu 

klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 

investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 

būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 

katalizatoru privātajam finansējumam, 

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 

publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 

konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 

izlietojums. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Būtu sistemātiski jānovēro un 

jāveicina ESIF ietekme uz nodarbinātību, 

jo īpaši lai panāktu, ka sabiedrība no tā 

gūst ilgstošu labumu ilgtspējīgas un 

kvalitatīvas nodarbinātības veidā, lai no 

ESIF labumu gūtu gan investori, gan 

darba ņēmēji. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 

augstāku riska–atdeves profilu nekā 

pastāvošajiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 

vērtību papildus jau pastāvošajām 

operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 

visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 

skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 

tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 

citiem avotiem ar saprātīgiem 

nosacījumiem. 

(15) ESIF būtu jāpapildina pastāvošie 

Savienības finanšu instrumenti un būtu 

jāpievēršas projektiem, kuriem ir grūti 

piesaistīt privāto finansējumu un kuriem 

ir augstāks riska un ienesīguma profils 

nekā pastāvošajiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu, ka tiek 

papildinātas jau pastāvošās operācijas. 

ESIF būtu jāfinansē projekti visā 

Savienībā, tostarp valstīs, kuras visvairāk 

skārusi finanšu krīze, un bezdarba plaši 

skartajos apgabalos. ESIF būtu jāizmanto 

tikai tad, ja ar saprātīgiem nosacījumiem 

nav pieejams finansējums no citiem 

avotiem. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 

kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 

pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 

finansējuma saņemšanai. 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kuras ir ekonomiski un tehniski 

dzīvotspējīgas un kurām ir ievērojams 

darbvietu radīšanas potenciāls. Ar 

minētajām investīcijām saistītā riska 

pakāpei vajadzētu būt atbilstošai ESIF 

mērķu, jo īpaši darbvietu radīšanas 

mērķa, sasniegšanai ar nosacījumu, ka 

tiek ievērotas konkrētās ESIF 

finansējuma saņemšanas prasības. 

Pamatojums 

Investīcijām ne tikai jābūt dzīvotspējīgām, bet tām jāpiemīt arī ievērojamam darbvietu 

radīšanas potenciālam. Ar investīcijām saistītā riska pakāpes klasificēšana kā „atbilstoša” ir 

ļoti nenoteikta; būtu labāk to saistīt ar ESIF sasniedzamajiem mērķiem, jo īpaši darbvietu 

radīšanas jomā. 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) ESIF būtu pienācīgi jāņem vērā 

situācija darba tirgū dalībvalstīs un 

reģionos un projektu izvērtēšanā jāiekļauj 

potenciālie sasniedzamie nodarbinātību 

veicinošie rezultāti. 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

16.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16b) ESIF Valdei būtu jānosaka 

atbalstāmo projektu investēšanas politika 

un riska profils. Ņemot vērā to, ka no šīs 

politikas būs atkarīga projektu atlase, 

kritēriju izstrādē būtu jāiesaista Eiropas 

Parlaments. 

Pamatojums 

ESIF Valdei ir svarīgs uzdevums — noteikt investēšanas politiku un līdz ar to kritērijus 

projektu atlasei. Šo kritēriju izstrādē ir svarīgi iesaistīt Eiropas Parlamentu. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

16.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16c) ESIF galvenā uzmanība būtu 

jāpievērš jaunu investīciju piesaistīšanai 

jomās, kurās investoru interese ir vājāka, 

nevis tādu investīciju aizstāšanai, kuras 

tiktu radītas citur (izstumšana), un tam 
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nevajadzētu galveno uzmanību pievērst 

ļoti ienesīgām investīcijām, kuras tiktu 

izdarītas jebkurā gadījumā (lieks atbalsts). 

Ir jāveicina tādas sociālās investīcijas, kas 

ne tikai rada peļņu, bet arī stimulē 

labvēlīgu sociālo domino efektu, 

piemēram, investīcijas cilvēkkapitālā vai 

investīcijas ar lielu ietekmi uz darbvietu 

radīšanu vai nabadzības mazināšanu. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

16.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16d) Lai palielinātu ESIF ietekmi uz 

nodarbinātību, investīciju projektu atlases 

metodes izstrādē būtu jāņem vērā 

dalībvalstu finanšu tirgu atšķirīgais 

attīstības līmenis un to stabilitāte, kas tieši 

ietekmēs dalībvalstu spēju izmantot ESIF 

līdzekļus. Tas nodrošinās finanšu līdzekļu 

sadali Eiropas Savienībā, tostarp finanšu 

krīzes visvairāk skartajās valstīs. 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 

kuri ir kompetenti un pieredzējuši 

investīciju projektu jomās. Investīciju 

komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 

kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 

mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 

kuri ir kompetenti un pieredzējuši 

investīciju projektu jomās un kuriem ir 

apliecinātas speciālās zināšanas par vienu 

no pieciem stratēģijas „Eiropa 2020” 

pamatmērķiem. Investīciju komitejā būtu 
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pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 

EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 

projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 

mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 

jomās. 

jāiekļauj eksperts(-i) ar atbilstošām 

speciālajām zināšanām, kas tam/tiem 

ļautu izvērtēt projektu ietekmi uz 

nodarbinātību un sociālo jomu. 

Investīciju komitejas darbībai vajadzētu 

būt pārredzamai. Investīciju komitejai 

būtu jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 

jāuzrauga ESIF mērķu izpilde. Lai efektīvi 

gūtu labumu no EIF pieredzes, ESIF būtu 

jāatbalsta finansējums EIF, lai EIF varētu 

īstenot individuālus projektus mazo un 

vidējo uzņēmumu un mazu vidējas 

kapitalizācijas sabiedrību jomās. 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Lai uzlabotu Investīciju komitejas 

demokrātisko pārvaldību un 

pārskatatbildību, Investīciju komitejas 

eksperti būtu jāapstiprina Eiropas 

Parlamentam. 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 

investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 

garantija par summu, kas vienāda ar 

EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 

bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 

atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 

parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 

garantijas, procentos no nenokārtoto 

saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 

tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 

(18) Lai ESIF varētu atbalstīt investīcijas, 

Savienībai būtu jāpiešķir garantija par 

summu, kas vienāda ar 

EUR 16 000 000 000. Ja garantiju sniedz 

uz portfeļa bāzes, tās segums būtu 

jāierobežo atkarībā no instrumenta veida, 

piemēram, parāda vērtspapīri, pašu 

kapitāla vērtspapīri vai garantijas, un 

jāizsaka procentos no nenokārtoto saistību 

portfeļa apjoma. Paredzams, ka tad, kad 



 

AD\1055863LV.doc 17/36 PE549.263v02-00 

 LV 

5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 

atbalstam būtu jārada EUR 60 800 000 000 

papildu investīciju no EIB un EIF. 

Paredzams, ka šie EUR 60 800 000 000, ko 

atbalsta ESIF, radīs kopumā 

EUR 315 000 000 000 investīcijas 

Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 

2017. gadam. Garantijas, kas piesaistītas 

projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 

prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 

atbalstīšanai. 

garantija tiek kombinēta ar 

EUR 5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 

atbalstam būtu jārada EIB un EIF papildu 

investīcijas EUR 60 800 000 000 apmērā. 

Paredzams, ka šie EUR 60 800 000 000, ko 

atbalsta ESIF, laikposmā no 2015. līdz 

2017. gadam Savienībā kopumā radīs 

investīcijas EUR 315 000 000 000 apmērā, 

tādējādi apliecinot šī fonda izveides 

steidzamību un nepieciešamību pēc tā 

tūlītējas ietekmes turpmākajos trīs gados. 

Garantijas, kas piesaistītas projektiem, kuri 

ir pabeigti bez garantijas pieprasījuma, ir 

pieejamas jaunu operāciju atbalstīšanai. 

Pamatojums 

No divām galvenajām pieejām, kuras varētu izmantot Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

(ESIF), ir ļoti svarīgi atbalstīt pieeju, saskaņā ar kuru tas ir ārkārtas instruments, kam būs 

spēcīga ietekme bezdarba apkarošanai īsā laikā, nevis pieeju, ar ko Eiropā veicina 

modernizējošas izmaiņas struktūrā. 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 

pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 

atvērtai trešām personām, tostarp 

dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 

publiskām aģentūrām, kas pieder 

dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 

un privātā sektora vienībām un vienībām 

ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 

ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 

ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 

pārvaldības struktūrā. 

(19) Lai dotu iespēju turpmākam resursu 

pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 

atvērtai trešām personām, tostarp 

dalībvalstīm, valsts attīstību veicinošām 

bankām vai publiskām aģentūrām, kas 

pieder dalībvalstīm vai reģionālajām 

pārvaldes iestādēm vai atrodas to kontrolē, 

privātā sektora vienībām un vienībām 

ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 

ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 

ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 

pārvaldības struktūrā ar nosacījumu, ka 

lēmumu pieņemšanā un politikas virzienu 

un stratēģiju noteikšanā tiek ievērotas 

Savienības vispārējās intereses. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) EIB būtu jāizmanto visi pieejamie 

līdzekļi un resursi, lai atbalstītu 

ģeogrāfisko un tematisko investīciju 

platformu attīstību, kuras pulcētu kopā 

līdzinvestorus, publiskās iestādes, 

ekspertus, izglītības, apmācības un 

pētniecības iestādes un citus attiecīgos 

dalībniekus Savienības, valsts un 

reģionālā līmenī, ar mērķi veicināt 

inovāciju, prasmju pilnveidošanu un 

kvalitatīvu darbvietu radīšanu 

svarīgākajās jomās, kurās vajadzīgas 

lielākas investīcijas. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

20.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Nosakot fiskālās korekcijas saskaņā ar 

Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo 

vai korektīvo daļu, Komisijai nevajadzētu 

ņemt vērā dalībvalstu finansiālo iemaksu 

ESIF, tostarp iespējamo līdzdalību 

investīciju platformās. Deficīta atsauces 

vērtības pārsniegšanas gadījumā 

Komisijai nevajadzētu sākt pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanas procedūru, ja 

šo pārsniegumu ir izraisījusi tikai minētā 

iemaksa un ja tas ir neliels un ir 

sagaidāms, ka tas būs īslaicīgs. Tāpat arī, 

novērtējot deficīta atsauces vērtības 

pārsniegumu, nevajadzētu sākt nekādu 

procedūru, ja šo pārsniegumu ir 

izraisījusi tikai iemaksa ESIF. 
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Pamatojums 

Lai pēc iespējas palielinātu ESIF labvēlīgo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, mums ir jāmudina 

tajā piedalīties pēc iespējas vairāk dalībvalstu. Šajā sakarībā dalībvalstu finansiālajām 

iemaksām, tostarp iemaksām investīciju platformās, nevajadzētu izraisīt pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanas procedūras sākšanu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas 

tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs pieejas 

elastīgumam vajadzētu maksimāli 

palielināt iespējas piesaistīt investorus 

investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas 

tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs pieejas 

elastīgumam būtu maksimāli jāpalielina 

iespējas piesaistīt investorus investīciju 

jomās, kurām pievēršas ESIF. ESIF var 

izmantot arī tādu projektu 

līdzfinansēšanai, kuri atbilst kritērijiem, 

lai saņemtu atbalstu no Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem. 

Pamatojums 

ESIF būtu jāuzskata par investīciju instrumentu, kas papildina jau pastāvošos Eiropas 

struktūrfondus. Tādēļ, lai pēc iespējas palielinātu abu instrumentu ietekmi, projektu 

līdzfinansēšanai starp ESIF un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem būtu 

jādarbojas abos virzienos. Saistībā ar ESIF pieejamo finanšu instrumentu, piemēram, 

aizdevumu, izmantošana jo īpaši var palīdzēt īstenot daudzus būtiskus projektus 

struktūrpolitikas ietvaros, kuri tikuši bloķēti publiskā finansējuma trūkuma dēļ. 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 

atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 

atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

rezultātus un ietekmi, jo īpaši sociālo un 
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aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 

jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

ekonomisko ietekmi, īpašu uzmanību 

pievēršot darbvietu radīšanai, un lai 

noteiktu aspektus, kas varētu uzlabot 

turpmākās darbības. Šādiem izvērtējumiem 

būtu jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. Tie būtu regulāri ziņojuma veidā 

jāiesniedz Eiropas Parlamentam atzinuma 

sniegšanai. 

Pamatojums 

Ir ļoti svarīgi izvērtēt ESIF atbalstītās darbības, jo īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 

sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 

uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, 

valstu attīstības bankās un vadošajās 

iestādēs, kas pārvalda Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus. 

Tādējādi būtu jāizveido vienots piekļuves 

punkts jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 

atbalstu investīcijām Savienībā. 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jāizveido 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(turpmāk „EIKC”). EIKC uzdevums būtu 

sniegt pastiprinātu atbalstu projektu 

izstrādē un sagatavošanā visā Savienībā, 

pamatojoties uz Komisijas, EIB, valsts 

attīstību veicinošu banku un Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldes 

institūciju, MVU pārstāvju un 

nodarbinātības un sociālās politikas 

ekspertu speciālajām zināšanām. Tādējādi 

būtu jāizveido vienots kontaktpunkts 

attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 

tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā, 

kura pieejamība būtu jāveicina ar 

daudzvalodu un vēl vairāk decentralizētu 

pieeju, lai atbalstītu efektīvu informācijas 

izplatīšanu.  

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 



 

AD\1055863LV.doc 21/36 PE549.263v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 

Savienības budžeta, pieejamais 

finansējums no Pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/20133, būtu 

jāsamazina. Šīs programmas kalpo 

mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 

paredzams, ka abu programmu, ar ko 

finansē garantiju fondu, samazināšana 

nodrošinās lielākas investīcijas to pilnvaru 

attiecīgajās jomās, nekā iespējams 

nodrošināt ar pašreizējām programmām. 

ESIF būtu jāspēj veidot sviras mehānismu 

ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo 

ietekmi šajās pētniecības, izstrādes un 

inovācijas, kā arī transporta, 

telekomunikāciju un enerģijas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 

izmantojot dotācijas plānotajās 

"Apvārsnis 2020" un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 

daļu no finansējuma, kas pašreiz 

paredzēts šīm programmām, ESIF labā. 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 

Savienības budžeta, būtu jāsamazina 

finansējums, kas pieejams no pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammas 

laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
„Apvārsnis 2020”, ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/20133. Ar šīm 

programmām tiecas sasniegt mērķus, kas 

nav ESIF mērķi. Tomēr paredzams, ka 

abu programmu finansējuma 

samazināšana, lai finansētu garantiju 

fondu, atsevišķās to attiecīgā mandāta 

jomās nodrošinās lielākas investīcijas, nekā 

to ir iespējams nodrošināt ar pašreizējām 

programmām. ESIF būtu jāspēj nodrošināt 

sviras efektu ES garantijai, lai palielinātu 

finansiālo ietekmi šajās pētniecības, 

izstrādes un inovācijas, kā arī transporta, 

telekomunikāciju un enerģētikas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, kurā resursi tiktu izlietoti, 

piešķirot dotācijas ar plānoto programmas 

„Apvārsnis 2020” un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmas palīdzību. Tādēļ ir lietderīgi 

daļu no šīm programmām pašlaik 

paredzētā finansējuma novirzīt ESIF, 

tomēr neatsakoties no abu programmu 

sākotnējiem mērķiem. 

__________________ __________________ 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. 

decembris), ar ko izveido Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 

2020" (2014.–2020. gads) un atceļ 

Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 

20.12.2013., 104. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 

2020” (2014.–2020. gads) un atceļ 

Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 

20.12.2013., 104. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 

11. decembris), ar ko izveido Eiropas 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas 
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infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 

Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 

129. lpp.). 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 

Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 

129. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 

finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 

tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 

nav zināmi, vai nav pietiekamas 

informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 

riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 

atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 

pārredzams plānojums ar investīcijām 

piemērotiem pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem 

Savienībā. Šim "projektu plānojumam" 

būtu jānodrošina, ka regulāri un strukturēti 

ir publiski pieejama informācija par 

investīciju projektiem, lai nodrošinātu, ka 

investoriem ir uzticama informāciju, uz 

kuru balstoties pieņemt investīciju 

lēmumus. 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli dzīvotspējīgu projektu, kuri 

netiek finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Nereti tas ir tāpēc, ka 

privātajiem investoriem šie projekti nav 

zināmi vai nav pietiekamas informācijas, 

lai varētu novērtēt investīciju riskus. 

Komisijai un EIB ar dalībvalstu atbalstu 

būtu jāveicina tas, lai Savienībā tiktu 

izveidota pārredzama investēšanai 
piemērotu pašreizējo un turpmāko 

investīciju projektu rezerve. Šai projektu 

rezervei būtu jānodrošina, ka regulāri un 

strukturēti ir publiski pieejama informācija 

par investīciju projektiem, lai nodrošinātu, 

ka investoriem ir uzticama un pārredzama 

informācija, uz kuru balstoties pieņemt 

investīciju lēmumus. Saistībā ar šo rezervi 

liela nozīme tiks piešķirta svarīgu 

uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzībai. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas Savienības iedzīvotāju priekšā, 



 

AD\1055863LV.doc 23/36 PE549.263v02-00 

 LV 

jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 

EIB būtu regulāri jāziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par progresu, 

kas panākts saistībā ar ESIF, un par tā 

sociālo un ekonomisko ietekmi, īpašu 

uzmanību pievēršot darbvietu radīšanai. 

Šajā nolūkā EIB katru gadu būtu 

jāiesniedz īpašs ziņojums Eiropas 

Parlamentam un Padomei atzinuma 

sniegšanai. 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir precizēt tā ziņojuma saturu, kas EIB regulāri jāiesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Kā jau tika norādīts, ir ļoti svarīgi izvērtēt, vai finansētās 

investīcijas ietekmē darbvietu radīšanu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 

Investīciju banku (EIB) par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 

izveidi. 

1. Komisija, pamatojoties uz Eiropadomes 

un Eiropas Parlamenta pilnvarojumu, var 

noslēgt līgumu ar Eiropas Investīciju 

banku (turpmāk „EIB”) par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (turpmāk 

„ESIF”) izveidi. Šo līgumu iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei un 

publisko. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 

Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 

finansējumam sabiedrībām, kam ir līdz 

3000 darbinieku, īpašu uzmanību 

pievēršot mazajiem un vidējiem 

ESIF mērķis ir atbalstīt kvalitatīvas 

publiskās un privātās investīcijas 

Savienībā un uzlabot finansējuma 

pieejamību uzņēmumiem, kuros ir līdz 

3000 darbinieku, jo īpaši mazajiem un 
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uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 

uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums"). 

vidējiem uzņēmumiem, kā arī 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem, šajā nolūkā nodrošinot EIB 

riska uzņemšanās spēju (turpmāk „ESIF 

līgums”). ESIF vispārējais mērķis ir 

atbalstīt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 

īstenošanu un veicināt ilgtspējīgu, 

integrējošu un ilgtermiņa izaugsmi un 

darbvietu radīšanu Savienībā. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF nolīgumam var 

pievienoties arī citas trešās personas, 

tostarp valstu attīstības bankas vai 

publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 

kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

vienības. 

2. ESIF līgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF līgumam var pievienoties 

arī citas trešās personas, tostarp valsts 

attīstību veicinošas bankas vai publiskas 

aģentūras, kas pieder dalībvalstīm vai 

atrodas to kontrolē, reģionālās un vietējās 

pārvaldes iestādes un privātā sektora 

vienības. 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 

Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 

izmantot par pamatu esošos EIB un 

Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 

sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 

projektu apzināšanā, sagatavošanā un 

izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 

konsultāciju centrs projektu finansēšanā 

2. ESIF līgums paredz Eiropas Investīciju 

konsultāciju centra (turpmāk „EIKC”) 

izveidi EIB ietvaros. EIKC ir pārredzams 

un neatkarīgs. EIKC mērķis ir izmantot 

par pamatu esošos EIB un Komisijas 

konsultāciju pakalpojumus, lai sniegtu 

konsultatīvu atbalstu investīciju projektu 

apzināšanā, sagatavošanā un 

pilnveidošanā, un darboties kā vienotam 
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Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 

tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 

strukturēšanā, novatorisku finanšu 

instrumentu izmantošanu, publiskā un 

privātā sektora partnerības izmantošanu un, 

vajadzības gadījumā, konsultācijas par 

attiecīgajiem ES likumdošanas 

jautājumiem. 

tehnisko konsultāciju centram saistībā ar 

projektu finansēšanu Savienībā. Tas ietver 

arī atbalstu saistībā ar tehniskās palīdzības 

izmantošanu projektu strukturēšanā, 

novatorisku finanšu instrumentu 

izmantošanu, publiskā un privātā sektora 

partnerības izmantošanu un vajadzības 

gadījumā konsultācijas par attiecīgajiem 

ES likumdošanas jautājumiem. EIKC 

sadarbībā ar Komisiju ievieš 

komunikācijas stratēģiju, lai par savu 

darbību informētu sabiedrību.  

 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, valsts attīstības banku un 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas. 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, valsts attīstību veicinošu banku 

un Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

pārvaldes institūciju, kā arī sociālās 

politikas un nodarbinātības jomas 

ekspertu speciālās zināšanas un regulāri 

apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 

personām. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis, kas kļūst par ESIF 

nolīguma dalībniecēm, spēj sniegt savu 

ieguldījumu, jo īpaši skaidrā naudā vai EIB 

pieņemamu garantiju formā. Citas trešās 

personas var sniegt savu ieguldījumu tikai 

skaidrā naudā. 

3. Dalībvalstis, kas kļūst par ESIF līguma 

dalībniecēm, spēj sniegt savu ieguldījumu, 

jo īpaši skaidrā naudā vai EIB pieņemamu 

garantiju veidā. Citas trešās personas var 

sniegt savu ieguldījumu tikai skaidrā 

naudā. Nosakot fiskālās korekcijas 

saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes 

pakta preventīvo vai korektīvo daļu, 
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Komisija neņem vērā dalībvalstu 

finansiālo iemaksu ESIF, tostarp 

iespējamās iemaksas investīciju 

platformās. Deficīta atsauces vērtības 

pārsniegšanas gadījumā Komisija 

neuzsāk pārmērīga budžeta deficīta 

novēršanas procedūru, ja šo pārsniegumu 

ir izraisījusi tikai minētā iemaksa un ja 

tas ir neliels un ir sagaidāms, ka tas būs 

īslaicīgs. Tāpat arī, novērtējot deficīta 

atsauces vērtības pārsniegumu, procedūra 

netiek sākta, ja šo pārsniegumu ir 

izraisījusi tikai iemaksa ESIF. 

Pamatojums 

Lai pēc iespējas palielinātu ESIF labvēlīgo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, mums ir jāmudina 

tajā piedalīties pēc iespējas vairāk dalībvalstu. Šajā sakarībā dalībvalstu finansiālajām 

iemaksām, tostarp iemaksām investīciju platformās, nevajadzētu izraisīt pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanas procedūras sākšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF 

pārvalda Valde, kas nosaka stratēģisku 

ievirzi, stratēģisko aktīvu izvietojumu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, ko ESIF 

var atbalstīt, un ESIF riska profilu saskaņā 

ar mērķiem, kas noteikti 5. panta 2. 

punktā. Valde ievēl vienu no saviem 

locekļiem par priekšsēdētāju. 

1. ESIF līgumā paredz, ka ESIF pārvalda 

Valde, kas saskaņā ar 5. panta 2. punktā 

noteiktajiem mērķiem nosaka stratēģisko 

ievirzi, stratēģisko aktīvu piešķiršanu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, kurus var 

atbalstīt no ESIF, un ESIF riska profilu. 

Valdes sastāvā ir viens vai vairāki 

pārstāvji ar apliecinātām speciālām 

zināšanām nodarbinātības un sociālās 

politikas jomā, kas spēj risināt svarīgas 

sociālekonomiskas problēmas Savienībā. 
Valde ievēl vienu no saviem locekļiem par 

priekšsēdētāju. Valdes rīkojas pārredzami 

un neatkarīgi. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde lēmumu nepieņem, ja Komisija vai 

EIB balso pret to. 

Valde lēmumu nepieņem, ja Komisija vai 

EIB balso pret to. Šādos gadījumos Valdes 

locekļiem klātienē paskaidro šāda 

balsojuma iemeslu. Par jebkādiem 

strīdiem informē Eiropas Parlamentu, tos 

minot gada ziņojumā. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 

Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 

potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 

ESIF līgumā nosaka, ka Eiropas 

stratēģisko investīciju fondam ir 

Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 
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investīciju politikām un par ES garantijas 

atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā 

ar 5. pantu, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas. 

potenciālo operāciju (tostarp investīciju 

platformu) izpēti saskaņā ar ESIF 

investīciju politikām un par ES garantijas 

atbalsta apstiprināšanu operācijām (tostarp 

investīciju platformām) saskaņā ar 

5. pantu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas sastāvā ir seši 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 

augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar 

projektu finansēšanu, un tos ieceļ Valde 

uz atjaunojamu trīs gadu noteiktu termiņu. 

Investīciju komitejas sastāvā ir astoņi 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 

augsta līmeņa tirgus pieredze projektu 

finansēšanā, zināšanas par attiecīgajām 

nozarēm un to specifiku un/vai 

makroekonomiku. Vismaz vienam no 

ekspertiem ir attiecīgas speciālās 

zināšanas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu 

projektu ietekmi uz nodarbinātību un 

sociālo jomu. Visus ekspertus, 

pamatojoties uz viņu kompetenci un 

izmantojot pārredzamu un neatkarīgu 

procedūru, ieceļ Valde uz atjaunojamu trīs 

gadu termiņu. Visi eksperti rakstiski 

deklarē, ka viņiem nav interešu konflikta 

attiecībā uz investīciju operācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Visām ar ESIF institūcijām 

saistītajām iecelšanas, atlases un darbā 

pieņemšanas procedūrām piemēro 
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Eiropas Parlamenta un Padomes .... gada 

.... Direktīvu ..../.... par dzimumu līdzsvara 

uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 

direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 

saistītiem pasākumiem 

(2012/0299(COD)). 

Pamatojums 

Direktīva par dzimumu līdzsvara uzlabošanu ir ļoti svarīga arī ESIF Valdei, jo Valdes locekļu 

līdzsvarots sadalījums pēc dzimuma labvēlīgi ietekmēs investīciju struktūru. 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 3. 

panta 5. punktā minētā Investīciju 

komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 

EIB finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Attiecīgās 

darbības atbilst Savienības politikām un 

atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 

mērķiem: 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 

3. panta 5. punktā minētā Investīciju 

komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 

EIB finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Visas 

attiecīgās operācijas atbilst Savienības 

politikas virzieniem, veicina stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu un 

atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 

mērķiem: 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

un inovācijās; 

(b) kapitāla investīcijas, lai atbalstītu 

sociālās politikas virzienus, tostarp 

sociālos pakalpojumus, izglītību, sākot no 

agra vecuma, un apmācību, veselības un 
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cita veida aprūpi, pētniecību un izstrādi, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

un inovāciju, sociālo ekonomiku un 

sociālos uzņēmumus; 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) infrastruktūras projekti vides, dabas 

resursu, pilsētvides attīstības un sociālajās 

jomās; 

(d) infrastruktūras projekti vides, dabas 

resursu, pilsētvides attīstības, sociālajās 

jomās un sabiedriskajos pakalpojumos; 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ea) investīcijas ar augstu 

sociālekonomisko atdevi, ar kurām 

atbalsta ilgtspējīgu un ilgtermiņa 

izaugsmi, darbvietu radīšanu, kā arī 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju; 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai sniegtu norādījumus par tādu 

projektu atlasi, kuriem var piešķirt ESIF 

atbalstu, Valde stratēģiskajā ievirzē, 

pamatnostādnēs par stratēģisko aktīvu 
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piešķiršanu un darbības politikā un 

procedūrās, tostarp investīciju politikā, kā 

svarīgu faktoru iekļauj ietekmi uz 

nodarbinātību un sociālo jomu. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 

atbalstu. 

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt kritērijiem atbilstošus 

projektus, kuros EIB veic investīcijas ar ES 

garantijas atbalstu. ESIF var izmantot arī 

tādu projektu līdzfinansēšanai, kuri atbilst 

kritērijiem, lai saņemtu atbalstu no 

Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem. 

Pamatojums 

ESIF būtu jāuzskata par investīciju instrumentu, kas papildina jau pastāvošos Eiropas 

struktūrfondus. Tādēļ, lai pēc iespējas palielinātu abu instrumentu ietekmi, projektu 

līdzfinansēšanai starp ESIF un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem būtu 

jādarbojas abos virzienos. Saistībā ar ESIF pieejamo finanšu instrumentu, piemēram, 

aizdevumu, izmantošana jo īpaši var palīdzēt īstenot daudzus būtiskus projektus 

struktūrpolitikas ietvaros, kuri tikuši bloķēti publiskā finansējuma trūkuma dēļ. 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija un EIB, ar dalībvalstu atbalstu, 

veicina, lai tiktu izveidots pārredzams 

plānojums ar pašreizējiem un 

potenciālajiem turpmākajiem investīciju 

projektiem Savienībā. Plānojums neskar 

gala projektus, kas atlasīti atbalstam 

1. Komisija un EIB ar dalībvalstu un 

reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu 

atbalstu veicina pārredzamas pašreizējo un 

potenciālo turpmāko investīciju projektu 

rezerves izveidi Savienībā. Šī rezerve 

neskar gala projektus, kas atlasīti atbalstam 
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saskaņā ar 3. panta 5. punktu. saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija un EIB izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, 

informāciju par pašreizējām un 

turpmākajām investīcijām, kas ievērojami 

palīdz sasniegt ES politikas mērķus. 

2. Komisija un EIB regulāri, strukturēti 

un pārredzamā veidā izstrādā, atjaunina un 

izplata informāciju par pašreizējām un 

turpmākajām investīcijām, kas ievērojami 

palīdz sasniegt ES politikas mērķus. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, 

informāciju par pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

3. Dalībvalstis un reģionālās un vietējās 

pārvaldes iestādes regulāri, strukturēti un 

pārredzamā veidā izstrādā, atjaunina un 

izplata, informāciju par pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

reizi sešos mēnešos ziņo Komisijai par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām 

saskaņā ar šo regulu. Ziņojumā iekļauj 

novērtējumu par atbilstību prasībām par 

1. EIB un ESIF Investīciju komiteja, 

vajadzības gadījumā sadarbojoties ar EIF, 

reizi sešos mēnešos ziņo Komisijai, 

Padomei un Eiropas Parlamentam par 

šajā regulā minētajām EIB un ESIF 
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ES garantijas izmantošanu un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 

2. panta 1. punkta g) apakšpunktu. 

Ziņojumā iekļauj arī statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

apkopotā veidā. 

finansēšanas un investīciju operācijām. 

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par 

atbilstību prasībām attiecībā uz ES 

garantijas izmantošanu un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 

2. panta 1. punkta g) apakšpunktu. 

Ziņojumā iekļauj arī statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

apkopotā veidā. Ziņojumā būtu jāiekļauj 

arī 5. punktā noteikto attiecīgo operāciju 

detalizēts kvalitatīvais izvērtējums. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) izvērtējumu tam, cik lielā mērā ir 

veicināta Savienības mērķu, jo īpaši 

stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 

nodarbinātības, izglītības un nabadzības 

mazināšanas mērķu, sasniegšana; 

 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) radīto darbvietu skaita, kvalitātes un 

ilgtspējas izvērtējumu; 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju kvalitātes novērtējumu; 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju kvalitātes un sasniegto rezultātu 

novērtējumu; 

 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, kas 

pievienots paziņojumam par gada 

izaugsmes pētījumu, Komisija detalizēti 

izvērtē no ESIF finansēto investīciju tiešo 

ietekmi uz darbvietu radīšanu, kā arī 

analizē šo investīciju izraisītā domino 

efekta ietekmi uz nodarbinātību Eiropā. 

 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EIB publicē visaptverošu ziņojumu par 

ESIF darbību; 

(a) EIB publicē visaptverošu ziņojumu par 

ESIF darbību un tās rezultātiem 

izaugsmes un darbvietu radīšanas ziņā; 

 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ne vēlāk kā [PB ievietot datumu trīs 

gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā ] 

5. Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: trīs 

gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
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Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

piemērošanu, kuram, ja vajadzīgs, pievieno 

jebkuru attiecīgu priekšlikumu. 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei visaptverošu kvalitātes 

novērtējumu, lai izvērtētu šā īpašā 

stratēģiskā plāna patieso 

sociālekonomisko ietekmi uz šīs regulas 

piemērošanu, kuram pievieno jebkādu 

atbilstīgu priekšlikumu. 

Pamatojums 

Lai varētu spriest par to, vai ESIF ir sasniedzis savus mērķus kā īstermiņa ārkārtas 

instruments, pēc trim gadiem būtu jāveic tā pilnīga izvērtēšana. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. EIB nekavējoties informē OLAF un 

sniedz tam nepieciešamo informāciju, ja ar 

ES garantiju saistītā projekta jebkurā 

sagatavošanas, īstenošanas vai noslēguma 

posmā EIB ir pamats aizdomām par 

iespējamu krāpšanu, korupciju, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 

vai citu nelikumīgu darbību, kas var 

negatīvi ietekmēt Savienības finanšu 

intereses. 

1. Ja ES garantiju saņemošas operācijas 

jebkurā sagatavošanas, īstenošanas vai 

slēgšanas posmā EIB ir pamats aizdomām 

par iespējamu krāpšanas, korupcijas, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

gadījumu vai jebkādu citu nelikumīgu 

darbību, kas var ietekmēt Savienības 

finanšu intereses, EIB nekavējoties 

informē OLAF un sniedz tam 

nepieciešamo informāciju. 
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Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean 

Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, 

Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, 

Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria 

João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn 

Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita 

Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina 

Zuber 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Eleonora Evi, Massimo Paolucci 

 
 


